
 
 
 
În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 

 
SOLICITARE DE OFERTE 

 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu sediul în Mun. 
Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, prin, Direcţia Teritorială Iaşi cu sediul 
în Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A intenţionează să achiziţioneze Servicii de reparaţii, montare şi 
echilibrare pneuri; vulcanizare auto (cod CPV 50116500-6). Punct de contact:  Departamentul 
Achiziţii/Oficiul Achiziții Regionale, Tel.  0372.845.172 sau  0732.005.703; Fax: 0232.219.338, în 
atenţia:  Elena OANCEA, email: elena.oancea@ancom.org.ro 
Tip anunt: Cumparare directa 

1. Tip contract: Servicii 
2. Denumira achiziţiei:  Servicii de reparaţii, montare şi echilibrare pneuri; vulcanizare auto 
3. CPV: 50116500-6 

Descrierea contractului: executarea de către prestator a următoarelor operaţiuni: 
- montare jante 
- montare-demontare şi echilibrare jante 
- vulcanizare pneuri  

 Perioada de valabilitate a comenzii: de la data semnării ei de catre ambele părți până la data de 
31.12.2016 
 
Nr. 
crt. 

Lista cu tipul autovehiculelor 
supuse ofertei 

Pret 
lei/auto, 
montare 

jante, fara 
TVA 

Pret lei 
/auto, 

montare-
demontare 

şi echilibrare 
jante, fara 

TVA 

Pret lei 
/auto, 

vulcanizare, 
fara TVA 

1 Autoturism Dacia Logan  15” Jante aliaj    
2 Autoturism Dacia DUSTER 16”    
3 Autoturism Opel Astra Clasic 15”    
4 Autospecială Mercedes Sprinter R 16” C    
5 Autospecială Mercedes GD 290 R 15” C    
6 Autoutilitară Nissan Navara R 16” Jante 

aliaj 
   



7 Autoutilitară Nissan Patfinder R 16” Jante 
aliaj 

   

8 Autovehicul special Volkswagen Sharan 
R16” 

   

9 Autovehicul special Toyota Land Cruiser 
R 17” Jante aliaj 

   

10 Autoutilitara Renault Master R 16”    
 

4.  Valoarea estimata fara TVA 3.000,00 Lei 

5. Condiţii contract: Serviciile care fac obiectul prezentei comenzi vor fi prestate la punctul de 
lucru al prestatorul.  

   Propunerea financiară: evaluarea ofertelor se va face în funcţie de preţul ofertat, utilizând 
criteriul “preţul cel mai scăzut” conform formulei de mai jos, stabilită exclusiv în vederea comparării. 
P total = (P operaţiunilor de montare jante + P operaţiunilor de montare-demontare şi 

echilibrare jante + P vulcanizare) pe tip de autovehicul  

Preţul ofertat include toate costurile prestatorului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi 
executarea comenzii. 
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care fac 
obiectul prezentei achiziţii. 

Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului 
din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în prezenta 
solicitare de ofertă. (Anexa 1) 
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM DR Iași din Stradela Moara de 
Vânt nr 37A, Cod poştal 700376, Jud Iași. 

Plata se efectuează pe bază de factură, având ataşat desfăşurătorul ce cuprinde datele de 
identificare ale autovehiculelor care au fost la vulcanizare.  

Factura va fi emisă după furnizarea serviciilor şi acceptarea desfăşurătorului. Factura va fi 
transmisă la sediul ANCOM din Iaşi, stradela Moara de Vânt nr. 37A şi trebuie primită de ANCOM cel 
târziu până la data de 15 a lunii.  

In situatia in care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in termen 
de maxim 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie a rezultatelor serviciilor.  

In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului-verbal de receptie a rezultatelor 
serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii 
facturii. 

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăţi parţiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului Beneficiarului 

6. Condiţii de participare 
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului: 

 ofertantul să prezinte copie după autorizaţia tehnică eliberată de către „Registrul Auto 
Român”, valabilă pentru tipurile de autovehicule mentionate. 

Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie semnate și ștampilate.  
7. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul 
cel mai scăzut in Lei, fara TVA. 

8. Informatii suplimentare:  



Transmiterea ofertei: se va face până la data de 17.03.2016 ora 16.00, prin fax: 0232/219338; 
sau prin email la adresa elena.oancea@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau prin poştă la 
Secretariat – sediul ANCOM din Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A persoana de contact: Elena 
OANCEA, telefon: 0372845172 sau 0732005703.  

  
PREȘEDINTE 

Marius Cătălin MARINESCU 
 

 
 
 
 

Redactat, Elena OANCEA, OAR DRI 

 

 

Anexa nr. 1 

 OFERTANT, 

 __________________ 

 (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate 
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă. 

 
 
Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la achiziţia Servicii de reparaţii, montare şi echilibrare pneuri; 
vulcanizare auto (cod CPV 50116500-6), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii Direcția Regionala Iași, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că oferta prezentată 
respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de oferte. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 
Data completării: ____________ 

 
 

OFERTANT, 
________________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
  


